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Latvijas Alpīnistu savienības (turpmāk – LAS) Kāpšanas sporta komisija (turpmāk - KSK) ir
LAS valdes apstiprināta komisija, kura darbojas LAS ietvaros, un kuras mērķis ir veicināt un
attīstīt kāpšanas sportu Latvijā.
KSK šo mērķi realizē:
1) Nosakot galvenās prioritātes kāpšanas sportā, izstrādājot kāpšanas attīstības politiku un
stratēģiju,
2) Izstrādājot vadlīnijas un metodiskos materiālus,
3) Sniedzot konsultācijas un praktisko palīdzību LAS biedriem, kāpšanas sporta sportistiem
un citiem interesentiem.
1. KSK sastāv no KSK priekšsēdētāja, kurš vienlaicīgi ir LAS valdes loceklis un LAS
biedru izvirzītiem kandidātiem, kurus apstiprina LAS valdē. LAS biedram ir tiesības
izvirzīt vienu kandidātu pārstāvībai KSK. LAS biedrs var arī neizvirzīt savu pārstāvi
KSK.
2. LAS biedri nominē pārstāvi KSK dalībai rakstiski, iesniedzot pieteikumu LAS valdei,
vai nosūtot to elektroniski uz LAS e-pastu las_valde@inbox.lv no savas organizācijas
oficiāli uzrādītās e-pasta adreses. Pieteikumā norāda pārstāvja vārdu uzvārdu, kontaktu
tālruni un e-pasta adresi.
3. Komisijas sastāvā nominē pieredzējušus kāpšanas sporta sacensību organizatorus,
sportistus vai trenerus u.c. interesentus.
4. KSK uzdevumi ir:
a. Plānot ikgadējo sacensību kalendāru un nodrošināt tā izpildi;
b. Uzturēt Latvijas kāpšanas sporta sportistu reitingu;
c. Veicināt un organizēt kāpšanas sporta speciālistu, instruktoru un treneru izaugsmi
un kvalifikācijas celšanu
d. Nodrošināt treneru tālākizglītību;
e. Organizēt sporta seminārus;
f. Veidot Latvijas kāpšana sporta izlasi;
g. Risināt finansiālos jautājumus savas kompetences ietvaros;;
h. Izstrādāt metodiskos materiālus;
i. Risināt citu jautājumus, kas saistīti ar kāpšanas sporta veicināšanu un attīstību
Latvijā.
5. KSK sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs ne retāk kā 2 reizes gadā, iepriekš par
komisijas sēdi paziņojot uz komisijas biedru uzrādītajām e-pasta adresēm

6. KSK lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. KSK ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā
puse no LAS valdes apstiprinātajiem KSK biedriem. KS lēmumi stājas spēkā pēc to
apstiprināšanas LAS valdē. KSK komisijā var piedalīties un līdzdarboties arī citi LAS
biedri vai interesenti bez balss tiesībām.
7. KSK par savu darbu atskaitās LAS tās ikgadējā pilnsapulcē. KSK atskaiti prezentē tās
priekšsēdētājs.
8. KSK locekļu pienākumi ir:
a. Piedalīties rīkotās KSK sēdēs un aktīvi līdzdarboties tajās;
b. Līdzdarboties KSK uzdevumu izpildē;
c. Sniegt informāciju par LAS biedra esošajiem sportistiem un to sporta
sasniegumiem un iespējamo dalību Latvijas kāpšanas sporta izlasē pēc KSK
pieprasījuma.
9. KSK locekļu tiesības ir:
a. Izteikt ierosinājumus un priekšlikumus aktuālo jautājumu risināšanai;
b. Izteikt savu viedokli par noteiktiem jautājumiem;
c. Iesaistīties KSK definēto uzdevumu izpildē;
d. Ziņot LAS valdei par KSK dalībnieku neētisko vai cita veida rīcību, kas kaitē
LAS darbībai un reputācijai;
e. Atsaukt savu dalību KSK par to informējot pārstāvēto LAS biedru un LAS valdi.

